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Fra Nasjonal Samlings Riksmøte i Stava~ger 
lørdaq 27. juli 1935 

Tusen delegerte til Nas.ional O,~1SETNINGSSKATTEN 

Samlings rU,smøtc i stavangcl' 
27. ,juli 1935 representerende 
15000 organberte NS-foll, og 
det mangedobbelte antall av til
hcngere blandt nasjonalt sinne de 
Ilorslw I<vinll';r og menn, uttaler 
en bestemt og ubetinget protest 
mot at regjeringsmakten i Norge 
er overlatt til en erldært revolu
sjonær og marxistisl, Jlartiledel
se. Det er en maldoverlatelse som 
er i avgjOl't strid med Norges 
IWllstitusjon og lover, og som let
ter veien for mm'xistislm frem
stot, farlige for landets SUd<Cl'het 
og fredelige utvUding og for dets 
innbyggeres frihet, liv og eien
dom. 

ER EN FALUTTERKLÆ-
I med dette farlige brudd på 'Ian
, dets Iwnstitusjon og lover. Dmme 

_holdning er så meget mer eien-

EN PLAN FOR NORGES 

ØKONOMISKE 

GJENREISINy. RING FOR DEN SIT· 

TENDE REGJERINr. 

dommelig og forkastelig som dis
se partier, såvelsoIll de ovrige 
bOl'gerlige partier i Stortinget, i 

3. ArlJeiderpartiets falliUer- torrige stortingsperiode, efter 
1<læring ved å innføre omset- grundig undersølwlse av disse 
ningsskatten viser at det i1d,e forhold badde stemplet offisielt 
bar noc effel,tivt middel til å det nuværende regjeringspartis 
bel<jcmpc kriscn, og at det gl',mll- ,l>estrelJelser og mål som lands
lag Cl' falt bort hvorpå det sl",f- forræderi og høiforræderi, og ut
fet sig d så stort stenuncantall talt at marxistpartiet vil bruke 
ved valgene i 1933 og 34. den første gnnstige anledning til 

(3) en almlndelig ølwnomisl 
gjcnreisillgsplan for Norge son 
Imn 

ii sette sine landsodeleggende pla

a) ayslmffe arbeidsløsheten, 

b) minske renter, gjeld' Ol 
sIiattcr, 

c) slmpe nye verdier, 

d) øl,e nasjollalinnteliten 0l 
den almindelige velstand, 

REGJERINGEN FORBERf. 

DER SIG PA DEN 

MARXISTISKE SAM-

ne,r i vcrl,. Det er dobbelt grave
, lrende at det for en vesentlig del 
, I cr de selvsamme borgerlige re-

I 
presentanter av alle partier som 

~ har vært med på disse så I mot
stridentle handlinger. 

e) etablere et rasjonelt og ret! 
ferdig penge- og lirediti 
systClU: 

ARBEIDERPARTIETS 

PROGRAM GAR UT PA, 

A INNPØRE MARXIS1HEN 

(KOMMUNISMEN) 

l'UNDSOMVELTNING 

'I Under disse omstemligltcter 
I arter da også marxistregjerin
I gens virke sig som en blanding 

I 
av almiI1!lelig borgerlig par
lamentarisk Icvebrodspolitikl< og 
forsl.jellige slags anstrengelser 

DET SOM MA TIL ER EN 

NASJONAL REISING' 

UAVHENGIG AV 

PARTI· OG KLASSE-

EN NASJONAL 

BONDEPOUTIKK 

I 
I (4) en nasjonal 1J0ndellolitil,: 

. 1 som frir bønder og fisl<ere fr: 
'I gjeldstrelldommen og trygger c 

5terl: og selveiende bonde- og r: 
I NORGE 

_ for å ntnytte regjeringsmakten INTERESSER 
-I slrerstand. 

2. Vi understrel<er at den nu- til å forberede den marxistisl,e 
væremle regjering i l, 1< e har tatt 
3,vstand fra sitt pal'tis marxist
iske olllveltnillgspolitild<. Tvert
imot har regjeringen i sin tiI
tredelsl'serldærillg uttryld<elig 
henvist til partiets progranl som 

omveltning. Særlig søl,er de å 
lmste foll,et blår i øinene med 
hensyn til denne 'forberedende 
virksomhet og betydningen av det 
revolusjonære undergravnings
arbeid. Det Iylrnes i stol' utstrek-

retningslinje for sine bestrebel- ning fordi så mange av marxist. 
ser. Dette program setter som' 'lederncs tilhengere"er,blindc og 
hovedopgavc forpartiet å erobre ile borgerlige både "blinde, ide
den absolutte sam[undsmal<t lose og viljeløse. Men vi vil sterl<t 
og å innføre med vold en marx (remheve at med Ia;ndct splittet 
istisk samfundsol:d';il1g med sov- og svel,ket i Idasselramp og par
jetter (arbeidel'l'åd) og statssosi- tistrid og revet med i den almin
alisering av næringslivet under Ilelige verdensI<rise, med luigs
klasseparti-dildatur, altså russi- 'sl<yer hengende over Europa, og 
,,1m tilstande i Norge. I progI'am- med den internasjonale marxist
met erldærer de sig uttrykI<elig i;;,lm bevegelse sterl<t befestet og 
solidarisl< med kommunistcnes rustet i Uussland er marxismen 
virJ<somhet i Sovjetveldet og kre- en latent og sta.<lig vol,scnde fare 
vel' at partiet av all kraft arbei- for Norge. 
der for internasjonal samling på 
klass~!,".mpens gnmn og for en 
vcrdenssammcnslutning av marx
istiske samfund, altså for en 
verdens),ommunistrepublild<. 

4. Vi stempler elet derfor som 
en forbrytelse mot vårt land og 
foll< at de borgerlige partipoliti
I{ere ved å overgi regjeringsmali
tell til marxistene har gitt disse 
mtdigheten til å fremme sine 
landsskadelige planer. 

5. Således har både de borger- EN UTENRIKSPOLITIKK 
lige og marxistisiw partipolitike-
re avgjørende vist sin nformueIl- SOM TAR HENSYN TIr, 

het til.å løse tidens og ntvildill' LANDETS KRAV OG 
geIls I<rav, og råde bot på krise-
tilstanden i landet. 1\1ed disse og NASJONALE ÆRE 

tallril<e andre l,jcnsgjerniJlger (5) en forsvars- og utellrik 
for ~ie kons~a~erer vi ~t. deI111i-: '1IoIJtll'k"soill"lmn' bevare"frede 
,storiske utvddlllg ogsa l Norge fOI vårt land og sikre ,dets"llla, 
er nådd derhen at partipolitil,- og innsats under de epolwgj( 
I,en og ,len gamle tingenes uor- rcnde olllveltllingerog nydam~e: 
l1en må Ollgis, og samfmldsut- ser som 'nn pågår. 
vildingen legges OlD efter de Iin- Vårt mål er å organisere r 

SO~:U2,l'isli norsk follicsanllunll I' 
arbeidslivets grunn med ( 
sterl<t og stødig styre. Ordel 
rettferd og fred. Solidaritet o 
organisasjon. 

Vi vil hele rolk~t i samarbei, 

jer som er trtdd<ct op av Nasjo
nal Samling. Det nytter beiler 
i1diC med tillempninger av nye til
tak når formålet bare er å holde 
liv i selviske partiapparater som 
~jelcn allerede har forlatt. Det 
som nu må til er noe heit, noe 
nytt og sterId: en offervillig og ,samarbeid mellem forslming, tel 
handleluaftig nasjonal reising nild" arbeid og kapital, i bedril 
som forstår tidens, utviIdingens og næring, mellem de forsltjr 
og foll,ets behov og In'av og set- Iige næringer, og mellem byg 
tel' i høisctet hensynet til landets og by. Vi vil skape en sann s( 

og follwts vel som overordnet den slal rettferd, d. v. s. garantcl 
clll!eltes interesser og alle partier arbeid for enhver, rettferd i 

løun, mulighete'r for ,alle til 
og ldasser. 

VI FORLANGER 

TROTSKIS UTVISNING 

FRA NORGE - HANS 

NÆRVÆR ER EN HAN 

j,IOT ALLE NASJONALE 

KREFTER I VART 

Jn BORGERLIGE PARTIER 

HAR UTSPILLET SIN 

ROLLE I NORSK 

POLITIKK 

Vi opfordrer alle nordmenn til utvikle sig og stadig bedre sill 
, å slutte op om vår nasjonale kår. Dette kan ,bare nåes ve? f 

I ' sal1llet· innsats., 
, samlingsbevegelae, så at den kan 

få styrke til å verne om våre 
.-r l 

nasjonale verdier og om fol\{ets -' 

~.' _, frihet, liv og eiendom, og å gjen
nemføre sitt program til landets _ Først stempler de arbeider/Jartiets 

program og lIlål som lallds
fOl'rædeJ'Jk - derefter overgir 

LAND 
• "'_Il 

Den marxistiske parlireg,je
ring8 og pal-tiledelses virkelige 

og folIwts gagn. I' første reld,e 
gjelder det følgende hovedposter, 
som i virkeligheten er tidens uom
gjengelige luavog nødvendige 
betingelser for nasjonens beståen 
og fremadskriden: t 

. harakter Cl' blitt ytterligere be· 
lyst ved at regjeringen har latt 
slippe illn i landet undet' sin 
gunst og besl<yttelse den fra de:1 
rnssisl<e bolsje\'i1rrevolusjQn så 
ille beryktede Bronstcin Trotski, 
lederen av den mest ytterliggåen
de retning i den internasjonale 

,lwIllll1)ll1istisl<e bevegelse og en 
farlig profesjonell agent for den 

de det i sin rådløshet regjerings
makten. 

Det burde være klart for alle 
at de borgm'ligc partier dermed 
har utsllillet sin rolle også i norsk 
politil,k. De har Urne selv evnet EN HANDLEKRAFTIG 

~. , ... _ .. li 

RIKSREGJERING 

Norske kvinne' og Inann, og> 
din plikt er det å være med 
arbeide for det store mål! 
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. lederen av, den mest ytterliggåen
de retning i den internasjonale 

,komm.unistjske bevegelse og en 
farlig profesjonell agent for den 

, bolsjevikiske.. verdensrevolusjon. 
. Vi. vil ganske særlig protestere 
mot dette skritt som er en hån 
mot Norge og en utfordring til 

_ alle nasjonale og gode krefter i 
. vårt folk. Vi krever at Trotski og 
-de andre internasjonale revolu
sjonsagenter utvises av.Norge, og 
vi er sikker på at dette krav re-

. presenterer viljen hos det over
_ veiende flertall av det norske 
-folk. 

ARKITEKT 

Tormod Hustad 
BØ~"DERNES HUS 

Rosenkrantzgt. 8,llII. 

• 

overgi Eityremakten . til marxist
partiet. 

Ganske særlig viI "i ta avstand 
fra den optreden Bondepartiets 
ledere har vist. Stikk i strid med 
mandatet fra deres velger~ som 
æresforplildet dem iil kamp mot 
mar}.:.~:;men, inngikk. deres repre
sentanter i' Stortinget en uve~dig 
avtale med marxistene, hjalp 

J...": .. /lo. ,;,..: ..... 

RIKSREGJERING - . 
... ol .I>. I.. ~ f. __ 

(1) en handlekraftig nasjonal 
riksregjering, uavhengig av par
tipolitikk,som bærer av den na
sjonale solidaritet, vilje og ideal
isme. 

RIKSTING OG 
. • I 

dem til makten, og understøtter LAUGSORGANISASJON I 

fremdeles deres politikk. . . I 
lUen også de andre borgerlige (2) organisasjon av nasjonr ( 

partier, høil'e og venstre, har kultur- og næringsliv i selVf' f 
gjort sig medskyldige j at. Norge rende legaliserte yrkeslag (la -4 
nu har en forf~tningsstridig og med en på laugene basert n ~ 
farlig marxistregjering. På trOss E?J representasjon, et r --{ 
av de mandater som de var valgt ti n g, som gis innflytelse i 
på og deres tidligere agitasjon kets st;yre. 12J.d 
og erklæringer, godtok alle deres --~-'"T""------I tai 
representanter i Stortinget marx- . A VERTER li 
istregjeringen og slo' sig til ro I OSLO-ARBEIDER ! 
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GAN FOR NASJONAL SAMLING T OSLO 

~m for en, norsk 'Sosialism,e som vil orden, rettferd og fred 

t 

Lørdag 3. august 1935 l Utkommer i Oslo' hver uke 

blir krevet . for dets fred slår leir!" 
"Vi skal stoppe borgerkrigen i landet!" 

"Det er ikke bare vår plikt, 
alles plikt ,som føler at vi 

som, er gått inn i Nasjonal Samling, men 
har et nasjonalt grunnlag a bygge på" 

Advokat HJORT og STEIN ANDERSEN taler til en ,tettpakket folkemasse på Stavanger forv 

Langs terrassen ap mot Dom
l kirken og i gaten som munner 
s ut på Torvet stod det fullt pak

ket av mennesker da Nasjonal 
1 Samli.ngs store demonstrasjons

tog marsjerte inn på Torvet 

måten. - Og hvad har den nye 
regjeringen som har fått makten 
gjort for de arbeidsløse '{ Den har 
innført omsetningsskatten, Jom 
Arbeiderbladet i 1933 skjelte ut 
for en faUigmannsskatt. En 
s;,att .30111 først og fremst ram- • 
mer dem som har lite å rutt,: 
med, Hvorfor har ikke regjerin
gen tatt av statens jord og delt 
ut til bnreismg, så ungdommen 
kan bygge sig hjem? Hvorfor 
kan ikke de millioner som glir 
ut Li! forsorg brukes til arbeid 'I 
Og var det ikke bedre 0111 de vel-

kapitalisme som gjør' folket til 
statsslaver akkurat som i Russ
land. 

Arbeiderpartipressen forsøker 
av all makt å forsvare arbeider
regjeringen med at den har ikke 
flertall i Stortinget. Men det skal 
ikke noe flertall i Stortinget til 
for å komme frem med en ny 
ide. Det kan en mann alene gjøre 

, Da logets deltagere had
l de tatt opstilling foran høittaler

bilen og sperringen blev hevet 
var Torvet svart av folk på noen 

Men 

Arbeiderregjeringen bar ikl<e 

fremsatt en elleste ny ide. 

I øiebJikk. lste Mai's opfordring 
til sine partifeller om å la N S 
alene med sitt møte hadde vært 
forgjeves. - Arbeiderne i Stav
anger vil nu engang høre hvad 
NS selv har å si, og ikke nøie 
sig med lsle Mai's forvrengnin
ger. 

dige summer arbeiderne betaler Alle de andre gamle partier 
j fagforeningskontingent bruktes har sviktet sine idealer. Høire 
til å sette ungdom i arbeide, i ~'-... er ikke lenger noe konservativt 

AdvolmL lljort. 
stedet for til å fø dem som lever parti. Venstre er Ikke lenger li-Første taler var Oslogutten 

Odd Ste i n And e r se n. Han 
talte den arbeidsløse ungdoms 
sak. For en tid siden gikk to ar
beidsløse gutter omkring i Ber
gen og søkte arbeid. De gikk fra 
dør til dør,' men forgjeves, ingen 
hadde bruk for dem. Så gikk de 
over fjellet til Oslo for å forsøke 
sig der. Arbeiderbladet fikk tak 
i guttene. Det var jo en presta
sjon av rang de hadde utført. 
Men da Arbeiderbladets folk fikk 

ay klassekamp. Istedetfor lever at det er ikke bare arbeidsløs~ beralistisk. Og bondepartiet ~ 
bein politikken videre. heten SOIl1 Stein Andersen snak- som engang sa så stolt 0111 sig 

selv at det skulde bli deu_klU;l;re, 

Men nu bar ungdommen tatt 

til å vålme. 

• ket om som er i veien med sam
fundet' idag. - Terror, vold, 
umoral og ukristelighet går i 

"; svang. Snart vil befolkningen gå 
Marxistene kan forsøke å ter- tilbake. Folk krever formelig be

rorisere denne ungdommen, de tt>ling av staten for å sette barn 
kan slå den ned. Men en ting kan i verden. Det er hele samfunds
de ikke, de kan ikke slå i styk- systemet som er galt, det er alt
keI' den ånd som bor i denne s1tmmen følger av 1en liberalist-
nngdommen. . k bl' 

vite at den ene av guttene var . . IS e orger ige politikk, som byg-
Den har helst sIg en ny fane, gor på egoisme. _ Men nu da, 

medlem av NS var det slutt med Ol k t U d d f avs orse . n er en anen hvad nu når en ny regJ'ering 
interessen. Bladet hadde ikke k Id' t b 'ds s a en marsJere u av ar el - har tatt makten, så står den like 
brnk. for dem. De blev forfulgt løsheten, ut av stemplekontorene I mal t sløs d b l' 
ned til Tordenskjolds plass hvor å' d ' e som c orgel' Ige re-

ut p JOl' a og ta fatt med hakke I gjcringer. Hvorfor? Fordi 
de tilslutt blev slått i gaten. -,: og spett. Under Vidkun QuisUngs 
Dette er typisk for situasjonen merke slral ungdommen marsje- Arbeiderpartiet består av te 
idag og det arbeidende og ar- re inn i fabrikkene og erobre dem 

. '.løse folk Cl' under terror, tilbake for den norske arbeider. sIap;s foll{, borgerlip;o 

- dem som hersker i Hlli!k hvad' Quisling sa på op; marxister. 
Youngstorvet: 

,.,,1' fOI;hol- De første var oprinnelig sosi-

"'oe i «Det Ol' ikke arbei(lsgivcrforenill- aldemokratcr som kjempet på en 
ideell basis. Men når de nu cr 

hvorpå marxismen skulde stran: 
de! 

Dette I bonde parti er blitt dell 
lalldgallgsbl'o ht,orpå marxistene 
el' gått ombord og tatt styret i 
staten. 

Men så spør man oss hvad har 
vi å by, hvad vil vi gjøre i Na
sjonal Samling. - Jo, vi viser 
hen til vårt program 'og våre 
brosjyrer. Les dem selv. stader. 
dem og tenk selv. Nøi dere ikke :. 
med hvad 1steMai, Stavanger 
Aftenblad og Stavangeren sier 
at vi vil. For husk at ingen s'ial 
dømmes uten at han selv er'hørt! 

. Grunnen til at liberalismen og 
marxismen ikke kan løse flo
kene er at de bygger på ego
ismen. Enten den enkeltes ego
isme for å karre mest mulig til 
si g sel v personlig eller klasse
egoismen for il Bkapo bedre kår \ 

gene som bar bygd dette landet. kommet til makten er de blitt for en enkelt klasse på de andres 

Det er håndens og åndens 

arbeidere som bar bygd 

det. Det er de som bar 

sImpt verdiene.» 

så pene og borgerlige.' De bcvil- bekostning. - Der må noe iste
ger iil-statspolitiet, gir kongen det for denne egoisme. Vi må 

• ar-panasje og slikt akkurat som lære at det nytter ikke å karre 
,- I de borgerlige. Og når de skal bare til sig selv, vi må gå inn i 

I 
bøte pa arbeidsløsheten så gjør arbeidet for hele det n9rske folks 

, de akkurat som de borgerlige. vel som ydmyke tjenere uten tan-
Tl", 'h"'u;l ...... ,...,'" +-;1 
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De bevilger til nødsarbeid! - ke. pa egenviiming. Dette er den 
Hel s t til tariffmessig betaling. åndelige' nyreisning som må. til 
Men i· ethvert fall· nød s a r- for å redde folket. -'- Da mr vi 
b eid. - Og så innfører de den først og fremst tenke på alt det 
mest reaksjonære skatt som no- vi har.felles, det som gjør oss til 
ensinne er· blitt pålagt det nor- nordmenn, De' av dere som har 
ske folk. . ' . fart til sjøs vet hvordan det fø-

Denne ukjente ungdommen 
som nu fylker sig og gar på den 
vokser og får snarlrett til å leg-' 
ge sin stemmeseddel i urnene. 
Den dag den det gjør skal det 
vise sig at ungdommen har rett. 

. Talen" ble~ ~ottat '~ed'kr;U-
:ig : applaus. 

ffiVOKAT HJORTS 

Men ·disse borgerlige arbeider- les. åse landet igjen, hvordan det 
partifolk er bare satt inn nu for føles å møte nordmenn som snak
å dysse de borgerlige i søvn. De ker norsk i fremmed land. Føler 

. har snart 'Utspillet sin rolle og dere ikke alle som en noe når vi 

ALE ~~ når Arbeiderpartiet føler sig fa- synger «Ja, vi elsker». - Det er 
.~ .. - . _ ~' stere i salen, da kommer marx- alt dette vi nordmenn har fell-es 

Så besteg advokat H j ort, istene frem. Da hentes Trotsky som vi kaller det nasjonale. Det 
LOnen fra Youngstorvet, høit- frem, da er det Scheflo som skal grunnlag som alltid i vanskelige 
erbilen. til makten for å innføre det kom- tider har reddet oss, som i det 
"fan begynte med å peke på munistiske samfund med stats- ,(Forts. side 2.) 

• 
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